Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 4 серпня, 2016 рік
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Босі м андрівники в Бібрці
Учора до Бібрки завітали незвичайні мандрівники - Іван Онисько, Юрко Регліс та
Олександр Чистий. Юнаки стали відомими завдяки тому, що поставили собі за мету здолати
пішки «Вишиваний шлях», що пролягає через 10 областей, - від Ужгорода до Харкова. Понад
дві тисячі кілометрів хлопці пройдуть босоніж.
Коли вони з’явилися в нашому містечку, усі з подивом проводжали чоловіків поглядами:
лляний, стилізований під старовину одяг, солом’яні брилі, торбинки, як у мандрівників ХІХ
століття, босі ноги. Юнаки викликали асоціації з Григорієм Сковородою, який більшу частину
життя провів у мандрах. Виявляється, раніше хлопці мандрували автостопом або велосипедами,
тепер – пішки, ще й босоніж. Мають із собою охорону – пса, теж Босого, який доєднався до них
біля Львова. Він добровільно став їхнім охоронцем і професійно виконує свою добровольчу місію.
3 серпня – 26-ий день мандрівки. Кожного дня хлопці долають у середньому шістнадцять
кілометрів. Із ними дуже цікаво
спілкуватися:
мають
неординарний світогляд, щиро
виявляють інтерес до історії краю,
дотримуються певних принципів і
правил. Найголовніше – до всього
ставляться з гумором.
Мета такої незвичної акції –
розвиток внутрішнього туризму й
популяризація нового в Україні
маршруту,
який
назвали
«Вишиваним» через схожість із
українською вишиванкою.
Хлопці
подорожують
без
грошей, не винаймають житла. За
цей час стали популярними – і
люди
самі
пропонують
подорожнім нічліг і харчі.
Сподіваємося,
що
босим
мандрівникам сподобалося наше
містечко.
Заночували туристи в помешканні родини Теленьків в с. Шпильчині. Зустріли гостей і
провели невелику екскурсію містечком міський голова Роман Гринус, депутати Микола Рей та
Оксана Довгаль.
Міська рада висловлює подяку Оксані Берест («Нова пошта») за оперативну допомогу щодо
доправлення вишиванки Олександрові Чистому.
Комісія БМР з повноваженнями у сфері соціальної політики, культури, освіти, молодіжної
політики і спорту
.

«Школа молодого політика»
Із року в рік, від виборів до виборів, знижується довіра людей до політичних партій та до
їхніх лідерів. Цю ситуацію потрібно виправляти й розвивати спроможність громадян на участь
у процесі врядування. Адже чим би ти не займався, що би не робив, у нашій державі ти не
уникнеш політики. Десь глибоко усвідомлюєш: якщо ти не будеш творити політику своєї
держави сам, то рано чи пізно хтось зробить це за тебе: напише новий закон, змінить структуру
правління, підвищить тарифи на комунальні послуги. Це все і є політика, з якою ми маємо
справу щодня. Сильна держава буде лише тоді, коли в маленьких містах та селах активні молоді
політики та громадські діячі будуть давати своїй країні міцне підґрунтя для розвитку. І це
підґрунтя базується на знаннях та практичному досвіді.
Заповнивши анкету та пройшовши відбір, на цих вихідних ми отримали чудову можливість
узяти участь у «Школі молодого політика» Міжнародного республіканського інституту, що діє за

підтримки Уряду Канади. Школа відбувалася у м. Дніпрі. Основними лекторами були Володимир
Феськов (експерт Інституту політичної освіти), Ольга Бондаренко (наймолодший депутат
Криворізької міської ради), Марина Ковальова (експерт Центру Розвитку Громадських Ініціатив),
Остап
Єднак
(народний
депутат
України),
Іван
Лукерія ( менеджер
програми
«Громадяни в дії!»
УНЦПД ).
На
тренінгах
відбувалися активні
дискусії,
обмін
досвідом,
спілкування.
Для
себе
багато
почерпнули у сфері
місцевого
самоврядування,
методів впливу на владу, способів просування законопроектів у Верховній Раді, дізналися багато
про політичне лідерство, лобізм, налагодження взаємодії між органами місцевої влади та
громадянським суспільством тощо. Побувавши там, зрозуміли, що насправді є багато молодих
активістів, які хочуть і роблять все, аби змінити нашу державу. Залучення цієї категорії
населення до участі в політичному житті, підтримка її небайдужого ставлення до майбутнього
власної країни — це успішний демократичний поступ на шляху становлення. Приємним було
знайомство з багатьма учасниками, а це молодь з усієї України: неймовірні люди з Рівного,
Запоріжжя, Тернополя, Чернігівщини, Києва, Вінниці, Дніпра.
Останніми
роками
все частіше відбуваються різноманітні тренінги, навчання широкого спектру спрямованості,
метою яких є розвиток особистості у певній сфері діяльності. Більшість із нас вважає, що знає
все, але це не так. Людина має постійно навчатися, адже необхідною умовою самореалізації є
саморозвиток. Дорога молоде, не втрачайте жодної можливості набути досвіду, розширити свої
знання, ознайомитися з сучасними механізмами, принципами дії цікавої Вам сфери і просто
реалізовувати свою активність, адже якщо не ми, то хтось це зробить за нас...
Зазначимо, що ми відвідали «Школу молодого політика» на запрошення депутата Верховної
Ради Остапа Єднака.
Ганна Галечка та Оксана Зінчук

Районний огляд в НД м.Бібрки
31 липня 2016р. в Народному домі м.Бібрки відбувся
черговий районний огляд-конкурс вокальних колективів
Бібрського куща. Народний дім м.Бібрки представив вокальні
гурти «Мальви» і «Вишиванка»
(дует
Царик
Марія
та
Хризанта) під керівництвом
Люсі Сурмач та вокальне тріо
НД (керівник Наталія Свіжак).
Цього дня в НД виступали солісти, дуети, тріо та вокальні
ансамблі п’ятнадцяти НД Бібрського куща. Конкурс тривав дві
години, який для глядача був цікавий різноманітністю
виконаних пісень, костюмів, дорослих та дитячих виконавців.
Це було своєрідне свято пісні. Головою журі була
методист із хорового жанру районного НД Лідія Василецька.
В.о. директора НД Н.Свіжак

КП «Рідне місто» інформує
КП Рідне місто продовжує роботи з освітлення вулиць, зокрема із
встановлення енергозберігаючих LED лампочок. Завершилися роботи по вул.
Грушевського, пл. Національного Відродження та вул. Тарнавського. Також
поступово проводиться косіння трави та видалення чагарнику на міському
кладовищі.

Діти Івана Франка: Тарас - бібрський слід
(До 160-ої річниці з дня народження Великого Каменяра)
Пам'яті онука Ігоря присвячую
Серед чотирьох дітей Івана Франка та Ольги Хоружинської (Франко) Тарас був другою
дитиною і другим сином (після Андрія). Народився він у Львові 09.03.1889 року якраз на святого
Тарасія (за православним календарем). Цей факт і став вирішальним при виборі імені
новонародженому хлопчикові. Тим паче, що в цей період галичани уже тривалий час
ушановували пам'ять свого геніального сина Тараса Шевченка. Даючи дитині ім'я Тарас, Іван
Франко хотів цим підкреслити єдність українців як народу, розділеного кордоном імперій. (У
Галичині імені Тарас хлопчикам ще не давали).
Хрестили сина Франки у православній церкві святого Георгія, а мешкали вони тоді на вулиці
Зиблікевича під №10.
Тарас ріс здоровим, кмітливим і непосидючим. Так, перебуваючи з мамою Ольгою у
Колодяжному, у гостях у Косачів, він у пошуках цікавинок натрапив на якусь яму і впав у неї.
(Цю пригоду малого Тараса наводить Р.Горак у своєму дослідженні «Рід Якова»). «Така вже
натура», - пояснювала мати батькові в листі про випадок із «Тарасовою ямою». Батько ж, щоб
підкреслити індивідуальність сина, називав його «Тарасищем».
Діти підростали і стали школярами: Андрій і Тарас пішли до школи в один рік. Тарас у своїх
спогадах «Про батька» пише: «За ту школу батько мав суперечку з мамою Ольгою. Батько
настоював на тому, щоб діти ходили до української школи, мати ж воліла, щоб училися в
найближчій, хоч вона була й не українською. Переважила думка матері, і перший рік я з братом
Андрієм ходив до польської школи, сидів з ним на одній лавці».
Після закінчення народної школи їх оприділили до середньої - української Академічної
гімназії, яка на початок їхньої гімназійної освіти містилась у Народному домі (нині це на вул.
Театральній), закінчували ж уже в новому приміщенні по вул. Сапєги (нині вул. С.Бандери). В
1906 році в листі до Є. Трегубова, київського родича по лінії дружини, І. Франко з гордістю
пише: «Мої два хлопці (Андрій і Тарас - Т.Ш.) вже в VII класі гімназії...» «Здібності у Тараса, згадує про батька син Роланд на основі сімейної пам'яті, - були унікальними, уже в шкільному
віці він на прикладі батька почав захоплюватись античною літературою, вивчав латину і
давньогрецьку мову».
Після гімназії Тарас стає студентом Львівського університету філософського факультету. Його
захоплення - класична філологія. Студіює мови , оволодіває мистецтвом перекладу. Ще будучи
студентом, підготував до друку збірку віршів римських поетів (Горація, Катули, Марціяла). Вона
побачила світ у рік закінчення університету, носила назву «Старе вино у новім місі». У цьому ж
1913 році він підготував і видав ще дві збірки веселих віршів.
1913 був особливим ще й тим, що в цьому році Тарас Франко за дорученням виділу «Просвіти»
візитує Бібрський підрозділ організації. Йому було цікаво відвідати місто, де неодноразово бував
батько й цікаво розказував про місцевість (версія автора). Перебуваючи в Бібрці, беручи участь
у новорічній забаві Маланки, він знайомиться із секретаркою місцевої «Просвіти» Катериною
Фалькевич. Сталося те, що в літературі називається коханням із першого погляду. Їй - 18, йому 24. Молоді люди заручилися. І тут вривається в їхню долю 1914 - рік початку Великої війни.
Тараса Франка, як підданого Габсбурзької монархії, мобілізують в армію.
(продовження в наступному числі газети)
Тарас Шах, заслужений учитель України, член УВАН (Канада). 28.07.2016 р.
Фестиваль "Медова Забава" 14 серпня, у Ганачівці
ГО «Майбутнє Опілля» 14 серпня запрошує туристів та гостей на Свято пасічника – Фестиваль
"Медова Забава", яке уп’яте проходитиме в селі Ганачівці Перемишлянського району. Свято
пасічника уже не перший рік збирає велику кількість гостей не тільки з району, а й з усієї
Львівщини. Під час проведення свята свою «солодку» продукцію представлятимуть пасічники
Перемишлянщини та їхні колеги з інших куточків краю. У рамках свята відбудуться
різнопланові заходи: святковий концерт, вікторини, конкурси, виставка-продаж продукції
бджільництва, реманенту та народних ремесел, майстеркласи з виготовлення різних смаколиків та ласощів з меду.
Свято розпочнеться о 14.00 год. у селі Ганачівці на
території гостинного двору «На Білому потоці» за
підтримки народного депутата України Тараса
Батенка.
Дрес-код – вишиванка. Завітайте. Будемо раді бачити Вас
на святі!
Організаційний комітет: 067-674-40-28

ФЕСТИВАЛЬ
«БАРВИ ЛІТА»
відкриває молоді таланти
VІ Фестиваль «Барви літа» присвячений Дню Незалежності України.
Відбірковий тур у м. Бібрці - 22 серпня 2016р.
Ваша перепустка на фестиваль – дві пісні українською мовою
(вокал) та оригінальне творче обличчя!
Жодних вступних внесків! Форми заявок можна отримати в
дирекції фестивалю. Заявки подавати до 15 серпня 2016р.
Гала-концерт 24 серпня на площі Національного Відродження.
Дирекція фестивалю «Барви літа» у м.Бібрці (тел.097-90-68-640)
Шановні громадяни!
У зв’язку з високим рівнем пожежонебезпеки просимо Вас бути обережними при поводженні з
вогнем, не випалювати післяжнивних рослинних залишків, під час святкувань не залишати
вогню без нагляду.
У разі виникнення пожежі у власному господарстві чи на території, на якій Ви перебуваєте,
просимо негайно телефонувати: 101, 0673716910, 0639816073 – районний сектор Державної
служби Надзвичайних ситуацій України у Львівській області, та на номер гарячої лінії – 112. Всі
телефони діють цілодобово.

Бібрська міська рада
й неформальне
об’єднання
«Самооборона
Бібрки» вітають
Кобрина Олександра
з днем народження і
щасливим
поверненням із зони
АТО. Щиро вдячні
Олексієві за мужність і
витривалість на
першій лінії оборони.
Бажаємо міцного здоров’я, родинного тепла,
радості від кожної миті життя й віри в
перемогу. Слава Україні!
Колектив КП «Рідне місто» та родина вітає
П’ятковського Віктора Івановича з днем
народження
Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Як для Вас — то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав.
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

Вітаємо зі 70-річчям Кривого Михайла
Степановича!
Літа цвіли не просто цвітом,
а проростали у труді,
дорослими вже стали діти,
а Ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
і вже минає 70,
хоч як прожитих років шкода,
та не повернеш їх назад.
Хай щастя панує у Вашому домі
і радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
хай Бог посилає і Вас береже.
Від дружини Богдани, сина Степана,
невістки Анни та онуків Романа та Назара;
від дочки Галини, зятя Андрія та онука
Тараса.

Державний реєстратор
речових прав на нерухоме майно
Виконавчий комітет Бібрської міської ради
надає можливість отримання послуги
РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ на нерухоме
майно, землю, реєстрацію договорів оренди та
інші. Детальніше на сайті Бібрської міської
ради: http://www.bibrka-rada.gov.ua/

На постійну роботу потрібен водій категорії "С"
для виконання рейсів у міжнародному
сполученні. Наявність закордонного поспорта
обовязкова. Бажаний хоча б базовий досвід.
Оплата відрядна
Звертатись за тел. 0985783487

